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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201600590, e consoante 
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelas CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/05/2016 a 15/07/2016, por meio 
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

A fim de subsidiar o julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de 
Contas da União – TCU, o Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: 
Resultados dos Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; 
e Achados de Auditoria, que contempla o detalhamento das análises realizadas. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório não estão 
diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.  

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
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De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
08/12/2015, entre a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro e a 
Secex Estatais RJ, foram definidos os seguintes itens para avaliação constante da presente 
auditoria: 

Quadro 1: Escopo dos trabalhos, definido junto ao TCU 

Assunto Decisão 

Conformidade das peças - item 1 da 
DN 147/2015- Anexo II Conforme descrito na DN. 

Avaliação de resultados 
quantitativos e qualitativos - item 2 
da DN 147/2015- Anexo II 

Verificar a execução física e financeira do orçamento 
de investimento e verificar o planejamento e a 
execução do Programa de Dispêndios Globais – PDG. 

Avaliação da gestão de Pessoas - 
item 4 da DN 147/2015- Anexo II 

Substituição de terceirizados - item '"f" da DN; 

Distribuição de PLR para dirigentes (conselho de 
administração e diretoria); e 

Repasse da patrocinadora para fundos de pensão. 

Gestão de SPE Trabalho de iniciativa do órgão de Controle Interno. 

Gestão de patrocínios 
Verificar a qualidade e suficiência dos controles 
internos e critérios de seleção dos patrocínios - subitem 
"c". item 5 do Anexo 2 da DN 147/2015. 

Informações sobre o tratamento das 
recomendações e determinações 
exaradas em acórdãos do TCU 

As partes acordam em acrescentar tal avaliação ao 
escopo de auditoria (art. 9°, § 6° da DN 147/2015), 
conforme detalhado a seguir: 

Verificar o atendimento aos acórdãos e decisões 
efetuadas pelo TCU no exercício sob exame. A 
verificação deste atendimento somente será feita nos 
acórdãos em que haja determinação expressa para que 
o Controle Interno se manifeste nas Contas do exercício 
de referência. 

Informações sobre o tratamento das 
recomendações feitas pelo órgão de 
controle interno. 

As partes acordam em acrescentar tal avaliação ao 
escopo de auditoria (art. 9°, § 6° da DN 147/2015), 
conforme detalhado a seguir: 

Verificar a adequada e oportuna implementação das 
recomendações expedidas pela CGU em ações de 
controle realizadas junto à empresa. 

Fonte: Ata da reunião de definição de escopo, realizada em 08/12/2015, entre CGU/RJ e a Secex 
Estatais/RJ. 

Além dos itens litados no quadro acima, foi incluído no escopo dos trabalhos a avaliação 
da utilização do Sistema CGU-PAD. 

 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas neste item, consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência?; (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 
da DN TCU nº 147/2015, da IN TCU nº 63/2010 e da Portaria TCU nº 321/2015?; e (iii) 
O rol de responsáveis elaborado pela unidade prestadora de contas (UPC) está em 
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conformidade com os dispositivos legais e com as orientações do E-Contas (IN TCU 147-
2015 Art. 6º §7º)? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos itens que compõem o 
Relatório de Gestão e das peças do Processo de Contas, conforme disponibilizados no 
sistema e-Contas do TCU. 
 
A partir dos exames realizados, concluímos que a Eletrobras elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2015. 
Além disso, as peças, incluindo o Rol dos Responsáveis, contemplam os formatos e 
conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 147/2015, da IN TCU nº 63/2010, da 
Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações do E-Contas. 
 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão Normativa 
TCU nº 147/2015, foram incluídos dois temas neste item: (i) análise da execução física e 
financeira do orçamento de investimento e verificação do planejamento e execução do 
Plano de Dispêndios Globais e (ii) gestão de Sociedades de Propósito Específico – SPEs. 
 
(i) Análise da execução física e financeira do orçamento de investimento e verificação 
do planejamento e execução do Plano de Dispêndios Globais - PDG 
 
Neste item, propõe-se responder às seguintes questões de auditoria: (i) A execução física 
e financeira do orçamento de investimento ocorreu conforme o planejado?; e (ii) O 
Programa de Dispêndios Globais – PDG foi executado conforme o planejado?  
 
Identificamos discrepâncias significativas entre o orçamento planejado e o executado, 
conforme detalhado no item 2.1.1.1 da Parte II deste relatório. 
 
(ii) Gestão de Sociedades de Propósito Específico – SPEs. 
 
Neste item, propõe-se responder à seguinte questão de auditoria: (i) A Gestão Unificada 
das Sociedades de Propósito Específico proposta pela holding é adequada? 
 
No caso das Sociedades de Propósito Específico, a verificação deste item residiu na 
avaliação dos instrumentos e mecanismos de planejamento, gestão e controle utilizados 
pela Eletrobras Holding para garantir o alcance dos objetivos e os resultados almejados 
com os empreendimentos de geração e transmissão estruturados sob a forma de SPE. O 
escopo de verificação contemplou os seguintes aspectos:  
 

Tabela 1: Escopo de verificação - Relatório de Auditoria nº 201505919 
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Fonte: Relatório de Auditoria nº 201505919 
 
Como resultado, foram identificadas fragilidades nos seguintes aspectos, detalhados no 
Relatório de Auditoria nº 201505919: (i) seleção de parceiros privados e escolha de 
representantes das empresas Eletrobras para atuarem nas diretorias e conselhos de SPEs; 
(ii) tratamento dos riscos ambientais decorrentes da implantação dos projetos; (iii) 
contratação de bens e serviços no âmbito das SPE; (iv) padronização de modelos de 
Regimento dos Conselhos de Administração e Fiscal e de Código de Ética para serem 
utilizados como referência pelas SPE; (v) metodologia para seleção e priorização de 
projetos; (vi) procedimentos para autoavaliação dos empreendimentos; (vii) 
funcionamento dos sistemas informatizados; (viii) procedimentos de revisão dos Planos 
de Negócios; (ix) franqueamento de acesso a informações das SPEs de pequeno porte, e 
de acesso a papéis de trabalho pelos órgãos de auditoria interna; (x) aderência aos 
requisitos de governança preconizados pela Bovespa (Novo Mercado); e (xi) divulgação 
de informações referentes à participação da Eletrobras em Sociedade de Propósito 
Específico. 
  
Por fim, a gestão unificada das SPEs proposta pela holding não está plenamente adequada, 
necessitando ainda de melhorias. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão Normativa 
TCU nº 147/2015, foram incluídos dois temas neste item: (i) substituição de terceirizados; 
(ii) distribuição de PLR para dirigentes (Conselho de Administração e Diretoria); (iii) 
repasse da patrocinadora para fundos de pensão. 
 
(i) Substituição de terceirizados 
 
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas neste item foram propostas as 
seguintes questões de auditoria: (i) os terceirizados em situação irregular, segundo Art. 1º 
do Decreto nº 2.271/1997, foram substituídos por servidores de carreira, mediante regular 
concurso público?; e (ii) houve nova contratação de terceirizados para exercício de 
atividades em desacordo com o Decreto nº 2.271/97? 
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A análise foi realizada com base nas informações constantes do Relatório de Gestão do 
Exercício de 2015 da ELETROBRAS, bem como informações obtidas por meio de 
Solicitação de Auditoria. 
 
A Eletrobras declarou não possuir terceirizados em situação irregular nos seus quadros 
de pessoal. 
 
(ii) Distribuição de PLR para dirigentes (Conselho de Administração e Diretoria) 
 
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas neste item foram propostas as 
seguintes questões de auditoria: (i) a Eletrobras dispõe de um normativo sobre a 
distribuição de Participação nos Lucros e Resultados - PLR para dirigentes (conselho de 
administração e diretoria)?; (ii) Como é feita a distribuição de Participação da PLR para 
conselheiros e diretores da Eletrobras?; (iii) houve distribuição de PLR a dirigentes em 
2015?; e (iv) foram realizadas ações de auditoria interna no sentido de avaliar a política 
de remuneração variável atrelada ao desempenho, no presente caso a Participação nos 
Lucros e Resultados?  
 
Quanto ao PLR, a Eletrobras informou não ter realizado quaisquer pagamentos, no 
exercício em exame, para a Diretoria, nem para o Conselho de Administração.  Destacou 
que, nas ocasiões em que o pagamento foi realizado, a holding baseou-se nas diretrizes 
traçadas pelo DEST. Em decorrência da situação, não foram realizadas ações de auditoria 
para tanto. 
 
Contudo, a equipe de auditoria não identificou a existência de normativos acerca da 
política de remuneração variável atrelada ao desempenho, a fim de levantar os 
procedimentos de distribuição do PLR aos dirigentes da holding. 
 
(iii) Repasse da patrocinadora para fundos de pensão. 
 
Apresentamos os resultados dos exames realizados sobre avaliação das atividades 
desempenhadas pelas Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras, na qualidade de 
patrocinadora da Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros) - Entidade Fechada 
de Previdência Complementar (EFPC) - abrangendo os controles internos e os 
mecanismos de governança atinentes aos repasses de recursos financeiros. 
 
O presente trabalho buscou avaliar os mecanismo e instrumentos de governança e os 
controles internos da Eletrobras sobre a gestão dos recursos repassados à Fundação 
Eletrobras de Seguridade Social (Eletros) da seguinte forma: 
 

1) Governança da patrocinadora  

A partir da análise da documentação enviada pela Unidade, verificou-se se a 
patrocinadora:  
 

• Adota critérios objetivos e adequados para indicar os seus representantes 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da EFPC; 
 
• Desenvolve ações de fiscalização e supervisão junto à EFPC pautando-se 
em planejamento prévio, elaborado a partir de avaliação de riscos; 
 
• Acompanha as ações corretivas demandadas à EFPC em virtude de 
fiscalizações próprias ou de ações dos demais órgãos de supervisão e/ou 
controle; 
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• Realiza estudos e submete ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (DEST) os pleitos relativos ao patrocínio 
de planos de benefícios administrados pela EFPC; 
 
• Observa as manifestações oriundas do DEST referentes ao patrocínio de 
planos de benefícios administrados por EFPC; e 
 
• Dispõe de critérios e requisitos formalmente estabelecidos que disciplinem 
a cessão de empregados à EFPC. 

 
2) Controles Internos da patrocinadora  
 

A partir da análise da documentação enviada pela Unidade, verificou-se se a 
patrocinadora:  

• Mapeou os riscos relativos ao processo de apuração e repasse das 
contribuições próprias e aquelas devidas pelos participantes; 
 
• Adotou controles que respondem adequadamente aos riscos mapeados, 
assegurando a apuração e repasse das contribuições de acordo com os 
normativos aplicáveis; e 
 
• Presta contas à sociedade sobre o montante dos recursos públicos 
repassados a título de contribuições e os resultados das atividades de 
fiscalização e supervisão exercidas junto à EFPC. 
 

Os temas avaliados na AAC 2015 da Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras inserem-
se na avaliação dos resultados de gestão contida em Ordem de Serviço específica para 
avaliação da gestão dos recursos repassados por Empresas Estatais do Setor Elétrico a 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Essa ordem de serviço visa responder 
sete questões relacionadas à atuação da empresa estatal e da EFPC, sendo construído 
procedimento específico para cada uma delas, a saber:  
 

Quadro 2 – Questões de Auditoria e respectivos procedimentos 

Questão de Auditoria Ator Temática 

Procedimento: 
Gestão de 

recursos pelos 
Fundos de 

Pensão 
1. A empresa estatal dispõe de mecanismos e 
instrumentos efetivos de governança sobre a gestão 
dos recursos repassados à EFPC? 

Empresa 
Estatal Governança 

001 – 
Governança da 
Patrocinadora 

2. A empresa estatal possui controles internos 
estruturados e em funcionamento, conferindo razoável 
segurança no repasse de recursos à EFPC e no registro 
do passivo previdenciário? 

Empresa 
Estatal Controles internos 

002 – Controles 
internos da 
Patrocinadora 

3.  A EFPC instituiu estruturas de governança interna 
e implementou  mecanismos e políticas que fomentam 
a integridade de seus funcionários e dos membros dos 
Conselhos e da Diretoria-Executiva? 

EFPC Governança e 
Integridade 

003 – 
Governança e 
integridade da 
EFPC 

4.   A gestão administrativa realizada pela EFPC 
observa os requisitos legais estabelecidos, 
especialmente no que se refere aos limites de custeio 
administrativo, à responsabilidade paritária no 
financiamento e ao ressarcimento dos custos dos 
empregados cedidos pela patrocinadora? 

EFPC 
Gestão 

Administrativa 
 

004 - Gestão 
administrativa 
pela EFPC 

5. A EFPC promove a gestão dos investimentos dos 
recursos garantidores dos Planos de Benefícios 
observando as normas aplicáveis e as orientações dos 

EFPC Gestão de 
Investimentos 

005 – Gestão de 
Investimentos 
pela EFPC 
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órgãos de regulação e fiscalização de previdência 
complementar fechada, sendo os resultados 
monitorados pelo Conselho Deliberativo? 

6. A concessão, manutenção e pagamento dos 
benefícios aos assistidos observam as regras previstas 
nos respectivos Planos de Benefícios? 

EFPC Plano de 
Benefícios 

006 –  Gestão de 
Planos de 
Benefícios pela 
EFPC 

7. As informações sobre os recursos geridos pela EFPC 
estão estruturadas e disponíveis, subsidiando a 
transparência e o accountability dos gestores 
envolvidos? 

EFPC Transparência 
Responsabilização 

007 – 
Transparência e 
accountability 
da EFPC 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
 
Nesta Auditoria Anual de Contas foram executados os procedimentos 1 e 2 listados no 
quadro acima. Os demais procedimentos serão realizados no âmbito da Ordem de Serviço 
específica. A seguir são apresentados os principais resultados obtidos. 
 
 Governança da patrocinadora  
 
Com o fito de atender a Corte de contas, nesse item, considerou-se as seguintes questões 
de auditoria: (i) a patrocinadora adota critérios objetivos e adequados para indicar os seus 
representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da EFPC? (ii) a patrocinadora 
desenvolve ações de fiscalização e supervisão junto à EFPC pautando-se em 
planejamento prévio, elaborado a partir de avaliação de riscos? (iii) a patrocinadora 
acompanha as ações corretivas demandadas à EFPC em virtude de fiscalizações próprias 
ou de ações dos demais órgãos de supervisão e/ou controle? (iv) quando exigido pela 
norma, a patrocinadora realiza estudos e submete ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (DEST) os pleitos relativos ao patrocínio de planos de 
benefícios administrados pela EFPC? (v) a patrocinadora observa as manifestações 
oriundas do DEST referentes ao patrocínio de planos de benefícios administrados por 
EFPC? e (vi) a patrocinadora dispõe de critérios e requisitos formalmente estabelecidos 
que disciplinem a cessão de empregados à EFPC? 
 
O Eletros é patrocinado por uma patrocinadora instituidora (Eletrobras) e duas 
patrocinadoras estatutárias (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL e Operador 
Nacional do Sistema Elétrico – ONS). As patrocinadoras indicam três membros para o 
conselho deliberativo e dois membros para o conselho fiscal, conforme Lei 
Complementar nº 108/2001. O parágrafo 3º, do artigo 34 da Lei Complementar nº 
109/2001 indica apenas os critérios mínimos para exercer cargo nos conselhos 
estatutários, o rito para indicação é estabelecido pela própria empresa estatal.   
 
Na Eletrobras não há normativo interno que defina rito formal (atribuições e 
competências dos atores envolvidos) com critérios e/ou requisitos para o processo de 
indicação dos representantes da patrocinadora junto ao conselho deliberativo e fiscal do 
Eletros. Evidencia-se, ainda, a ausência de critérios objetivos para definir o requisito 
mínimo de experiência no exercício de atividades na área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica de fiscalização, atuarial ou de auditoria da Lei Complementar nº 
109/2001. A Eletrobras utiliza os critérios mínimos imposto pela legislação de forma vaga 
e imprecisa, pois a partir do momento em que há a necessidade de indicação de um 
membro desses conselhos (efetivos e suplentes), não há definição prévia sobre o perfil 
necessário com critérios objetivos e transparentes de experiência profissional e 
acadêmica. 
 
O dever de fiscalização e supervisão sistemática das atividades de entidades fechadas de 
previdência complementar patrocinadas pela Eletrobras é imposto pelo artigo 25 da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Na Eletrobras, em 2015, não ocorreram 
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ações de fiscalização e supervisão junto ao Eletros realizadas por área regimentalmente 
competente, e pautadas por planejamento prévio baseado em avaliação de riscos relativos 
à atividade de previdência complementar.  
 
De acordo com a Eletrobras, o Departamento de Gestão de Pessoas realiza confronto de 
base de dados da Eletrobras e do Eletros e está estruturando um macroprocesso de 
fiscalização e acompanhamento da EFPC. Contudo, a atuação desse departamento não 
supre a demanda da Lei Complementar nº 108/2001, pois esclarecimentos apresentados 
pela estatal se referem a uma verificação de dados entre o seu Departamento de Gestão 
de Pessoas e a entidade Eletros e expõe a ausência de processo estruturado para realizar 
ações de fiscalização e supervisão realizadas.    
 
No que tange ao acompanhamento das ações corretivas demandadas ao Eletros, a 
Eletrobras não tem estrutura formalmente estabelecida para acompanhar as ações 
demandadas pela própria Auditoria Interna e pelos órgãos externos de fiscalização e 
controle.  
 
Por meio de técnica de circularização, solicitou-se ao Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (DEST) informações sobre manifestações emanadas 
por esse órgão nos últimos dois exercícios direcionadas à patrocinadora em análise. No 
período, não houve manifestações desse departamento relativas à (i) criação de EFPC 
e/ou adesão a plano de benefícios de EFPC já existente e (ii) proposta de alteração e/ou 
criação de planos de benefícios vinculados à patrocinadora. A Eletrobras declarou que, 
nos últimos dois exercícios, não houve criação ou adesão a plano de benefício já existente, 
alteração no regulamento do plano de benefício ou convênio de adesão e alteração ou 
criação de plano de benefício no Eletros.   
 
A Eletrobras, por meio da norma ERH-06, estabeleceu diretrizes que regulamentam a 
cessão de pessoal a empresas do grupo Eletrobras, a órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, autárquica, fundacional e demais casos previstos em lei. A cessão pode 
ocorrer com ônus ou sem ônus para a entidade e deve ocorrer por tempo determinado. No 
último exercício, a Eletrobras, por meio da SA nº 201600590/01, declarou que não houve 
cessão de empregados para o Eletros.  
 
Controles Internos na patrocinadora  
 
Com o fito de atender a corte de contas, nesse item, considerou-se as seguintes questões 
de auditoria: (i) a patrocinadora mapeou os riscos relativos ao processo de apuração e 
repasse das contribuições próprias e aquelas devidas pelos participantes? (ii) os controles 
instituídos respondem adequadamente aos riscos mapeados, assegurando a apuração e 
repasse das contribuições de acordo com os normativos aplicáveis? e (iii) a patrocinadora 
presta contas à sociedade sobre o montante dos recursos públicos repassados a título de 
contribuições e sobre os resultados das atividades de fiscalização e supervisão exercidas 
junto à EFPC? 
 
A avaliação dos riscos relativos ao processo de apuração e repasse das contribuições 
próprias e aquelas devidas pelos participantes na Eletrobras é realizada de forma 
incompleta, pois abarca apenas os riscos para elaboração de laudo atuarial. As falhas 
encontradas na avaliação de risco decorrem do mapeamento incompleto de todo o 
macroprocesso de apuração e repasse de contribuições, da ausência de mensuração e 
classificação de riscos, inclusive dos riscos potenciais de fraude e corrupção e da ausência 
de estratégia definida para assegurar que as mudanças significativas nas regras 
relacionadas à previdência complementar sejam avaliadas quanto aos riscos e 
incorporadas à gestão de riscos. 
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No que tange a esse processo de elaboração de laudo atuarial, observou-se, na matriz de 
objetivo de controle, níveis de autoridade e de responsabilidade e segregação de funções. 
Contudo, esses controles não estão normatizados internamente. 
 
Em relação aos repasses patronais e àqueles devidos pelos participantes do Eletros e os 
controles internos da Eletrobras, as conclusões da equipe de auditoria serão finalizadas 
no segundo semestre de 2016 em conjunto com a Ordem de Serviço específica. Devido à 
greve dos empregados da Eletrobras ocorrida no mês de julho/2016, a equipe não recebeu 
todas as informações necessárias ao trabalho de auditoria, o que não permitiria emitir 
conclusões a respeito do tema.  
 
Por determinação da Portaria TCU 321/2015, a Eletrobras deve apresentar, no relatório 
de gestão 2015, informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar 
as quais patrocina. A partir do exame desse relatório, conclui-se que a Eletrobras elaborou 
o item 5 dessa peça de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União aplicáveis 
ao exercício de 2015.  
 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas neste item, consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) Os controles internos e critérios de seleção dos 
patrocínios foram normatizados?  (ii) A Auditoria Interna verificou a execução da gestão 
de patrocínios em 2015? 
 
A gestão de Patrocínios nas empresas do grupo Eletrobras é regida pela Política de 
Patrocínios da Empresas Eletrobras, aprovada na Resolução de Diretoria Executiva 
007/2014, onde foram elencados os princípios, as diretrizes para concessão, as restrições 
à concessão em razão do objeto e da pessoa patrocinada, as modalidades de seleção e as 
responsabilidades pela condução do processo na Eletrobras.  
 
Resta definido no Anexo da política de patrocínios orientações acerca da documentação 
obrigatória mínima para análise do projeto: informações necessárias ao projeto básico, 
documentação referente à habilitação jurídica e fiscal, rol de declarações necessárias à 
contratação, além de diretrizes gerais para seleção, aprovação e contratação dos projetos. 
 
Complementarmente, identificamos a existência de instrumentos de avaliação prévia do 
projeto e de avaliação da sua execução. 
 
No exercício 2015, foram patrocinados 18 projetos totalizando o montante de 
R$1.762.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil reais), sendo nove projetos 
foram voltados para eventos ligados ao setor e nove projetos referiram-se à promoção 
cultural e educacional. 
 
Identificamos que a auditoria interna promoveu no exercício trabalho de auditoria na área 
de patrocínios da empresa, cujos resultados encontram-se consignados no relatório de 
auditoria n° 26/2015. 
 
Conforme consta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2015), 
encontram-se pendentes de implementação as seguintes recomendações do relatório 
26/2015: 
- “Interagir com o Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DAO e com a 
Superintendência Jurídica - PJ no sentido de concluir o normativo interno, contemplando 
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os novos conceitos introduzidos pela Instrução Normativa 09/2014, relativo a 
patrocínios”. 
- “Interagir com o Departamento de Tecnologia da Informação – DAI, com o objetivo de 
desenvolver/adquirir ferramenta automatizada de forma a auxiliar no gerenciamento 
integrado de contratos de patrocínios e convênios.” 
 
Os projetos de patrocínio de eventos ligados ao setor elétrico representaram 26% do 
montante total pactuado no exercício 2015, totalizando R$ 460.000,00 (quatrocentos e 
sessenta mil reais); tais projetos foram selecionados mediante edital de seleção do 
Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico. 
 
Já os projetos de patrocínio de natureza cultural e educacional que representaram 74% do 
montante pactuado – totalizando R$ 1.302.000,00 (um milhão, trezentos e dois mil reais), 
foram selecionados por escolha direta, ou seja, sem processo seletivo público. 
 
Isto posto, observamos a existência de política institucional no que se refere aos controles 
sobre a gestão de patrocínios, que a auditoria interna promoveu trabalhos nesta área no 
exercício sob exame e que os projetos patrocinados possuem amparo nos princípios 
delineados na política de patrocínios das empresas da Eletrobras. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos 
para a UJ considerando a seguinte questão de auditoria: (i) Caso haja uma determinação 
específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC junto à UJ, a mesma foi atendida? 
 
A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que houvesse 
determinação para a UJ e fosse citada a CGU, com posterior verificação do atendimento 
do mesmo. Não foram identificados acórdãos nessa situação. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento das 
recomendações emitidas por ele considerando as seguintes questões de auditoria: (i) 
existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da unidade?; 
e (ii) a UJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 
emanadas pela CGU especialmente quanto ao fortalecimento do controle interno 
administrativo?  
 
A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações existentes que estão 
pendentes relativas aos Relatórios de Auditoria de Contas e ao Plano de Providências 
Permanente. 
 
De acordo com o Sistema MONITOR (Sistema de Acompanhamento de Recomendações 
da CGU), verificamos que, das 74 recomendações efetuadas desde a implementação do 
sistema, 51 foram consideradas atendidas e oito canceladas.  
 
Conforme informações do referido sistema, ainda estão pendentes de atendimento, após 
análise da CGU, 15 recomendações, ou seja, 20,2% desde o início do registro no Sistema. 
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Apenas uma, das 15 recomendações, se encontra dentro do prazo de atendimento. As 
demais encontram-se com o prazo expirado.  
 
Entretanto, a análise efetuada pela Equipe de auditoria nas providências apresentadas pela 
Eletrobras no âmbito do Plano de Providências Permanente ocasionou o seguinte 
resultado: três recomendações foram prorrogadas; uma recomendação foi considerada 
atendida; cinco recomendações foram reiteradas pelo não atendimento; seis 
recomendações não foram analisadas pelo fato de a data de corte do PPP ser anterior ao 
prazo para implementação acordado; e uma recomendação encontra-se dentro do prazo 
acordado para implementação. 
 
Assim sendo, 13 recomendações foram monitoradas pela CGU/RJ. Não é possível afirmar 
se o não atendimento das recomendações citadas impõe impacto na gestão de 2015. 
 
O processo de acompanhamento da implementação das recomendações e/ou 
determinações dos órgãos de Controle encontra-se regulamentado no Manual de 
Organização. A Eletrobras criou um setor específico para esta atividade, o Departamento 
de Gestão de Atendimento aos Órgãos de Controle - CAO, subordinado à 
Superintendência de Auditoria Interna - CA. 
 
O principal risco controlado é o decurso de prazo. Para evitar atrasos no atendimento das 
recomendações e/ou determinações, o Departamento de Gestão de Atendimento aos 
Órgãos de Controle – CAO utiliza uma planilha de controle dos prazos, além de alertas 
por e-mail sobre os próximos vencimentos. 
 
Não são adotadas rotinas para priorização de deliberações para atendimento. A holding 
obedece a uma regra geral de que todas as demandas devem ser atendidas dentro dos 
prazos definidos. Nos casos de ocorrências de fatos que impactem a implementação, as 
áreas são instruídas para informar à CA, apresentando as necessárias justificativas, dentro 
do prazo concedido, para que posteriormente seja comunicado aos órgãos de controle.  
 
O monitoramento da gestão das demandas é realizado trimestralmente. A 
Superintendência de Auditoria – CA questiona os setores responsáveis, por meio de um 
formulário, sobre as ações empreendidas no atendimento das determinações. Os 
resultados são consolidados e comunicados por meio do “Relatório de acompanhamento 
de implementação de ações corretivas”. Para a avaliação dos resultados, são utilizados 
indicadores quantitativos e de percentual de implementação de demandas, publicados 
neste mesmo relatório. 
 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação do CGU/PAD 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação das atividades correcionais da 
holding, considerando a seguinte questão de auditoria: A UJ está registrando as 
informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-
PAD?  

Em verificação realizada no ano anterior, observamos que a UJ não possui unidade 
correcional específica. De acordo com a entidade, o Departamento de Gestão de Pessoas 
e a Ouvidoria Geral são os setores responsáveis por receber denúncias sobre empregados. 
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E em situações disciplinares, são instauradas comissões, cujo parecer é submetido à 
apreciação da Diretoria Executiva. 

Já no corrente ano de exame, observamos que a situação permanece. A empresa declarou 
que não utiliza o sistema, e que não há definição de qual área será responsável pela 
atualização do sistema CGU-PAD. Também não identificamos no sistema registros de 
processos a cargo da Eletrobras holding. 

 

  
##/Fato## 

 
 
 
2. 8 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Apresentamos a seguir as principais conclusões decorrentes dos exames realizados: 

Gestão de SPE: Em que pese a holding ter delineado suas principais atividades e práticas 
para o desenvolvimento de parcerias em SPEs que agreguem valor para as empresas 
Eletrobras e aperfeiçoem o seu modelo de gestão, observa-se que a proposta de gestão 
unificada das Sociedades de Propósito Específico demanda aperfeiçoamento. 

Gestão de Patrocínios: Os projetos patrocinados pela holding encontram-se alinhados 
com a Política de Patrocínios do Grupo. 

Gestão dos Fundos de Pensão: Para esse ponto, foram evidenciadas: (i) ausência de rito 
formal e de critérios objetivos e adequados para Eletrobras indicar seus representantes 
nos conselhos deliberativo e fiscal da Fundação Eletrobras de Seguridade Social – 
Eletros; (ii) ausência de ações de fiscalização e supervisão junto ao Eletros realizadas por 
área regimentalmente competente e pautadas por planejamento prévio baseado em 
avaliação de riscos; (iii) ausência de processo de acompanhamento das ações corretivas 
demandadas ao Eletros em virtude de fiscalizações próprias e de ações dos demais órgãos 
de supervisão e/ou controle; e (iv) falhas no mapeamento de riscos realizado pela 
Eletrobras no que concerne ao processo de apuração e repasse das contribuições próprias 
e daquelas devidas pelos participantes; conforme detalhado nos itens 2.2.1.2 a 2.2.1.5 da 
Parte II deste relatório.  

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
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Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201600590 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

1.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação do Ambiente de Controle sobre Patrocínios. 
 
Fato 

 
Foi aprovada em Resolução de Diretoria Executiva 007/2014 a POLÍTICA DE 
PATROCÍNIOS DAS EMPRESAS ELETROBRAS, atualizada em 19/05/2014, onde 
foram elencados os princípios, as diretrizes para concessão, as restrições à concessão em 
razão do objeto e da pessoa patrocinada, as modalidades de seleção e as responsabilidades 
pela condução do processo na Eletrobras.  
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Destacam-se como princípios: 
- Apoiar ações vinculadas à missão das empresas Eletrobras e seu Plano Estratégico.  
 Incentivar ações vinculadas às políticas públicas do setor de energia elétrica e do governo 
federal.  
- Incentivar ações técnico-científicas relacionadas ao aprimoramento, direto ou indireto, 
dos negócios em que as empresas Eletrobras atuam.  
- Valorizar a diversidade étnica e cultural e o respeito às questões raciais, de gênero e de 
orientação sexual.  
- Valorizar ações educativo-culturais.  
- Valorizar ações culturais que apresentem inovação, criatividade e originalidade.  
- Valorizar a riqueza cultural nas mais variadas regiões do Brasil, ampliando, desta forma, 
a democratização do acesso à cultura.  
- Valorizar ações que disseminem as boas práticas de gestão e que contribuam para o 
fortalecimento da sociedade e do setor de atuação das empresas Eletrobras.  
- Valorizar a promoção da cidadania, a melhoria da qualidade de vida e a inserção social 
de comunidades em situação de vulnerabilidade. 
 
Como diretriz foi definido que “As empresas Eletrobras patrocinarão projetos que 
assegurem divulgação, promoção e retorno institucional e/ou mercadológico, em 
consonância com suas diretrizes de marketing e Políticas de Comunicação”. 
 
Definiu a política de patrocínios que não podem ser patrocinados projetos com os 
seguintes objetos: 
- de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, à exceção de manifestações 
populares reconhecidamente tradicionais e estratégicas para as empresas Eletrobras;  
- que envolvam jogos de azar e/ou especulativos;  
- que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos;  
-  de natureza discriminatória;  
- que estimulem maus tratos a animais;  
- que incentivem qualquer forma de violência; e  
-  que não estejam alinhadas com o Código de Ética das empresas Eletrobras. 
 
Constam da Política a proibição de patrocinar projetos:  
-cujos organizadores ou proponentes estejam inadimplentes junto às empresas Eletrobras 
ou à Administração Pública;  
-cujo objeto já seja ou vá ser patrocinado por uma das empresas Eletrobras, exceto nos 
casos em que uma delas seja responsável, diretamente ou indiretamente, pela organização 
do projeto e nos casos de editais públicos – neste contexto, entende-se por organização o 
modo pelo qual o projeto é estruturado, ou seja, a definição do tema e agenda, a locação 
do espaço, o orçamento, o nível de participação e outras variáveis consideradas relevantes 
para a realização do projeto;  
-propostos por organizadores ou proponentes que não desfrutem de idoneidade fiscal e 
creditícia;  
-propostos por empregados efetivos, contratados e/ou terceirizados das empresas 
Eletrobras, enquanto estiverem prestando serviços nessas empresas, durante a vigência 
de seu contrato, além de parentes de empregados com grau de parentesco até o terceiro 
grau, exceto nos casos em que a seleção ocorrer por meio de edital de seleção pública e 
nos casos dos atletas de alto rendimento que tenham condições técnicas de representar o 
Brasil nas competições de nível internacional, desde que indicados oficialmente pela 
confederação e/ou federação de sua modalidade esportiva;  
-propostos por organizadores e/ou proponentes que tenham como seus representantes 
legais pessoas com grau de parentesco até o terceiro grau com empregados e/ou dirigentes 
das empresas Eletrobras, exceto nos casos em que o empregado e/ou dirigente esteja 
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representando, por indicação formal ou por eleição para cargo diretivo, os interesses das 
empresas Eletrobras;  
- propostos por associações de empregados ativos ou inativos das empresas Eletrobras;  
- propostos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal;  
- propostos por organizações sindicais;  
- propostos por qualquer profissional envolvido na gestão dos programas decorrentes dos 
editais de seleção pública das empresas Eletrobras, bem como aos seus parentes até o 
terceiro grau;  
- propostos por integrantes da comissão de seleção e profissionais envolvidos nos 
processos de seleção do programa que tenham vínculos pessoais, ou profissionais com 
projetos inscritos naquela área de seleção pública.  
 
Foram definidas as seguintes modalidades de seleção: pública, mediante a publicação de 
editais com ampla divulgação, e direta, mediante a seleção de projetos de cunho 
estratégico. 
 
Resta definido no Anexo da política de patrocínios orientações acerca da documentação 
obrigatória mínima para análise do projeto: informações necessárias ao projeto básico, 
documentação referente à habilitação jurídica e fiscal, rol de declarações necessárias à 
contratação, além de diretrizes gerais para seleção, aprovação e contratação dos projetos. 
Identificamos a existência de instrumentos de avaliação prévia do projeto e de avaliação 
da sua execução. 
 
Consta do documento intitulado Matriz de Avaliação de Pré-Execução de Projetos de 
Patrocínios da Eletrobras, formulário utilizado pela área técnica, os seguintes itens de 
avaliação prévia do projeto: 1-afinidade, adequação e estrutura; 2-potencial de 
comunicação e 3- existência de contrapartidas de natureza negocial; no formulário 
institucional de Análise de Pós-Execução dos Projetos de Patrocínios da Eletrobras, há a 
atribuição de um conceito para o projeto patrocinado. 
 
Portanto, entendemos existir um ambiente de controle razoável na gestão de patrocínios 
da Eletrobras, em que pese o fato de não termos promovido testes nos mencionados 
controles. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da Gestão sobre Patrocínios. 
 
Fato 

 
No exercício 2015, foram patrocinados 18 projetos totalizando o montante de R$ 
1.762.000,00 (um milhão de reais, setecentos e sessenta e dois mil reais); nove projetos  
voltados para eventos ligados ao setor e nove projetos referiram-se à promoção cultural e 
educacional. 
 

Quadro 1: Projetos patrocinados 2015 

PROJETO / OBJETO VALOR R$ 

Usinas Hidrelétricas - Passo a Passo R$ 20.000,00 
Apresentação dos Bois  Garantido e Caprichoso em Parintins 2015 R$ 700.000,00 

12º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico - ENASE R$ 30.000,00 

V Seminário Internacional de Direito Administrativo e 
Administração Pública 

R$ 80.000,00 

9ª Feira Internacional de Energias Renováveis - All About Energy R$ 50.000,00 
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PROJETO / OBJETO VALOR R$ 

Roda de Zamba: Cultura Itinerante R$ 150.000,00 
Vestes Históricas Libanesas R$ 80.000,00 

9º Seminário de Eletrônica de Potência e Controle - 9º SEPOC R$ 30.000,00 

12º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética e 
Expoeficiência 2015 

R$ 60.000,00 

Brazil Windpower 6ª Feira de Negócios R$ 30.000,00 

CIGRE SC D1 2015 International Meeting And Colloquium R$ 40.000,00 

XXIII Seminário Nacional Produção e Transmissão de Energia 
Elétrica - SNPTEE 

R$ 100.000,00 

Fórum Industrial de Produtividade, Energia e Negócios- FIPEN R$ 12.000,00 
XVIII SEPEF - Seminário de Planejamento Econômico- 
Financeiro do Setor Elétrico 

R$ 60.000,00 

Festa Nacional da Música R$ 150.000,00 
Projeto Estudo em Gerenciamento de Riscos Climáticos R$ 10.000,00 

XVI Congresso Brasileiro de Energia - CBE    R$ 60.000,00 

I Seminário de Direito Comercial R$ 100.000,00 
R$ 1.762.000,00 

 Fonte: Eletrobras 
 
Os projetos de patrocínio de eventos ligados ao setor elétrico representaram 26% do 
montante total pactuado no exercício 2015, totalizando R$ 460.000,00 (quatrocentos e 
sessenta mil reais). Tais projetos foram selecionados mediante edital de seleção do 
Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico. 
 
Já os projetos de patrocínio de natureza cultural e educacional, que representaram 74% 
do montante pactuado – totalizando R$ 1.302.000,00 (um milhão, trezentos e dois mil 
reais), foram selecionados por escolha direta, ou seja, sem processo seletivo público. 
 
Em face do exposto, solicitamos, por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 06, que 
fosse justificado porque os projetos culturais/educacionais, onde não há relação direta ao 
negócio da Eletrobras, com alto grau de subjetividade na contratação, não foram 
selecionados no exercício 2015 por chamada pública. 
 
Em resposta a Eletrobras apresentou a seguinte justificativa:  
 
“Desde o ano de 2009, a Eletrobras vem realizando seus editais para projetos culturais 
incentivados, todos não vinculados diretamente ao negócio da empresa, tendo iniciado o 
seu Programa Cultural com a seleção pública para projetos de teatro adulto. 
 
Ao longo dos anos posteriores, com o apoio e participação das demais empresas 
Eletrobras, o Programa ampliou sua atuação para outros segmentos, a saber: Teatro 
Para Crianças e Jovens, Circulação de Teatro, Festivais de Teatro, Cinema 
(longametragem), Festivais de Cinema e Patrimônio Cultural Imaterial. Os demais 
segmentos não abarcados pelos editais culturais podem ser contemplados pela 
modalidade de escolha direta, prevista na Política de Patrocínios da Eletrobras. Nos 
anos de 2015 e 2016, devido à forte restrição orçamentária, os editais culturais não 
foram efetuados.” 
 
Informou ainda que:  
 
“nos projetos selecionados pela modalidade de escolha direta, cabe à Diretoria 
Executiva da Eletrobras autorizar a concessão individual de aportes para patrocínios 
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selecionados estrategicamente pela empresa, respeitados os limites orçamentários 
anuais”. 
 
Destacamos que a auditoria interna da Eletrobras realizou no exercício sob exame um 
trabalho de auditoria na gestão dos patrocínios, cujas informações encontram-se 
consignadas no Relatório de Auditoria n° 26/2015. Constam as seguintes recomendações 
para aprimorar a gestão de patrocínios:  
 
- “Interagir com o Departamento de Contratações – DAC para que seja solicitado ao 
Departamento de Tecnologia da Informação – DAI a solução do entrave de atualização 
de softwares e os problemas de bloqueio de usuário e senha que inviabilizam o contato 
entre servidores do Serpro X PSC para que os registros de contratos de patrocínios sejam 
publicados no Portal de Transparência, visando aderência à legislação federal”; 
 
- “Solicitar a beneficiária, sempre que possível, evidências que possibilitem o 
preenchimento do formulário de pós-execução dos projetos de patrocínios como forma 
da Eletrobras ter elementos para subsidiar a avaliação mais objetiva do patrocínio”; 
 
“Atentar para as possibilidades de ganhos publicitários que possam ser negociadas nas 
contrapartidas, com vistas a dar maior projeção da marca Eletrobras, principalmente, no 
que diz respeito à mídia eletrônica, que atualmente tem abrangência relevante através das 
redes sociais”; 
 
- “Negociar, sempre que possível, junto ao beneficiário, contrapartidas de natureza 
sociais e ambientais, entre outras, nos contratos de patrocínio firmados pela 
Eletrobras”; 
 
- “Zelar para que as justificativas técnicas, mesmo quando não elaboradas pelo PCS, 
sejam consubstanciadas de informações detalhadas sobre o processo, tais como: 
critérios bem definidos; análise da adequabilidade do patrocínio aos interesses da 
empresa; público alvo a ser atingido; valor que será agregado ao fortalecimento da 
marca, dentre outros, sempre alinhados aos interesses estratégicos da Eletrobras”; 
 
- “Fazer constar da pasta do processo documento evidenciando as razões que levaram 
os núcleos Caixa D’água, Campo do PAC, Merendiba, Imperatriz e Castrol não 
alcançarem o número acordado de 1200 participantes, visando maior transparência.” 
 
- “Atentar para que as contrapartidas sejam planejadas com maior interação junto às 
áreas envolvidas, visando maior aproveitamento em benefício da Eletrobras, além de 
fazer constar no processo documentos justificando a não realização da contrapartida, 
quando for o caso”; 
 
- “Interagir com o Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DAO e com a 
Superintendência Jurídica - PJ no sentido de concluir o normativo interno, contemplando 
os novos conceitos introduzidos pela Instrução Normativa 09/2014, relativo a 
patrocínios”. 
 
- “Interagir com o Departamento de Tecnologia da Informação – DAI, com o objetivo de 
desenvolver/adquirir ferramenta automatizada de forma a auxiliar no gerenciamento 
integrado de contratos de patrocínios e convênios”. 
 
 Das recomendações acima, somente as duas últimas encontram-se pendentes de 
implementação e referem-se às seguintes constatações: 
 
- “Ausência de normativo interno para patrocínios”; 
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- “Inexistência de sistema para gestão dos patrocínios”. 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 Programação dos Objetivos e Metas  

2.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da Execução do PDG. 
 
Fato 

 
A Unidade apresenta anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), a previsão dos recursos e 
dispêndios totais que integra o Orçamento Geral da União. 
 
A execução do orçamento da Eletrobras para o ano de 2015 é visualizado por meio do 
Programa de Dispêndios Globais (PDG), publicado por meio do Decreto nº 8.383, de 
29/12/2014, que aprovou o PDG das empresas estatais federais para 2015. 
 
O quadro abaixo demonstra o planejamento e a execução do PDG 2015. 
 

Quadro 2 : Plano de Dispêndios Globais – 2015 

RUBRICA Realizado Planejado Variação 

RECURSOS TOTAIS 24.812.105.859 29.605.598.023 83,8% 

Receitas 20.236.626.715 23.844.631.247 84,9% 

Operacional 16.272.294.139 19.095.700.690 85,2% 

Não Operacional 3.964.332.576 4.748.930.557 83,5% 
Retorno Financiamento de 

Longo Prazo 
2.616.183.299 3.488.274.717 75,0% 

Recursos de Financiamentos de 
LP 

1.959.295.845 2.272.692.059 86,2% 

Operações Internas – Moeda 1.959.295.845 1.959.295.845 100,0% 

Operações Externas – Moeda 0 313.396.214 0,0% 

DISPÊNDIOS TOTAIS 25.461.404.443 27.040.387.235 94,2% 

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.146.919.221 6.440.226.913 79,9% 

Investimento  24.156.060 62.355.406 38,7% 

Inversões Financeiras 411.104.268 612.604.268 67,1% 

Amortização de Principal 3.990.399.343 3.852.856.859 103,6% 

Operações Internas 509.966.505 518.593.940 98,3% 

Operações Externas 2.459.920.089 2.312.504.949 106,4% 

Outras Fontes 1.020.512.749 1.021.757.970 99,9% 

Concessão de Empréstimos e 
Financiamentos 

721.259.550 1.412.410.380 51,1% 

DISPÊNDIOS CORRENTES 20.314.485.222 20.600.160.322 98,6% 
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RUBRICA Realizado Planejado Variação 

Pessoal e Encargos Sociais 308.959.078 315.857.605 97,8% 

Serviços de Terceiros 252.198.623 315.177.320 80,0% 

Utilidades e Serviços 7.713.776 10.894.040 70,8% 

Materiais e Produtos 15.520.475.520 16.098.854.022 96,4% 

Tributos e Encargos Parafiscais 1.238.323.539 700.000.000 176,9% 

Juros e Outros 2.448.284.593 2.278.525.123 107,5% 

Operações Internas 1.315.798.987 1.185.789.692 111,0% 

Operações Externas 824.190.146 829.303.670 99,4% 

Outras Fontes 308.295.460 263.431.761 117,0% 

Outros Dispêndios Correntes 538.530.093 880.852.212 61,1% 

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE 
GIRO 

4.611.978.603 -3.701.981.016 -124,6% 

AJUSTE REC. E DESP. FINANC. -84.515.569 -566.720.562 14,9% 

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL -3.878.164.450 1.703.490.790 -227,7% 

TOTAL LÍQUIDO DE 
RECURSOS 25.461.404.443 27.040.387.235 94,2% 

Fonte: Eletrobras 
 
Para análise da execução do PDG solicitamos à Eletrobras que apresentasse justificativas 
para desvios superiores à 25 % em relação ao planejado. 
 
Na rubrica referente ao Retorno do Financiamento de Longo Prazo, a Eletrobras informou 
que “o desvio deve-se, principalmente, à frustração de parte do volume de créditos de 
amortizações do Serviço da Dívida, com as empresas do Sistema Eletrobras, em virtude 
da alteração no cronograma de pagamento de alguns contratos para o exercício 
seguinte”.  
 
Na rubrica Concessão de Empréstimos e Financiamentos, a variação de 51,1% foi 
atribuída às restrições nas liberações de recursos para empresas do sistema, tendo em vista 
o volume baixo de caixa para cumprimento das obrigações da empresa. 
 
Tributos e Encargos Parafiscais excedeu em 176,9% o montante de despesas planejado 
tendo em vista “o volume de despesas referentes aos Impostos e Contribuições sobre a 
Receita, tais como Pasep, Cofins, ICMS, entre outros, em função da mudança na base de 
cálculo desses impostos, não considerada na Reprogramação 2015, em virtude do 
período de aplicação da Lei, que foi subsequente ao prazo limite para reprogramação 
orçamentária do PDG”. 
 
Em atendimento a uma demanda da Auditoria Interna da Eletrobras, no ano de 2015, a 
Eletrobras passou a divulgar a série histórica dos dados do Programa de Dispêndios 
Globais – PDG – no site da empresa. 
 
No que se refere ao orçamento de investimento, que cumpriu 38,7% do montante previsto, 
foi justificado pela baixa realização referente à obra de Interligação Brasil-Uruguai, 
postergada para o exercício seguinte. 
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No que se refere às Inversões Financeiras, a frustração dos investimentos em SPE´s no 
exterior – ainda na fase de estudos de viabilidade, foi associada à execução de 67,1% do 
montante previsto. 
  
##/Fato## 

2.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da Gestão das SPE. 
 
Fato 

 
Registramos neste item, de forma sumária, os resultados do trabalho de avaliação da 
Gestão das Sociedades de Propósito Específico na Eletrobras, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria nº 201505919. Objetivo deste trabalho foi de avaliar o papel da 
Eletrobras como holding, na seleção, condução, acompanhamento e controle dos 
negócios das empresas do Grupo realizados em parceria com empresas privadas e como 
parceira pública na gestão dos empreendimentos de geração e transmissão no exterior já 
implantados por meio de SPE. 
 
Considerações Preliminares 
 
Nos últimos anos, a expansão do setor elétrico nacional tem se realizado primordialmente 
por intermédio de investimentos feitos em parcerias entre empresas controladas pelo 
Poder Público e companhias privadas, que, a partir do conceito de projetos estruturados 
de financiamento (project finance), constituem sociedades de propósito específico (SPE), 
geralmente sob a forma de sociedades anônimas, para construir e operar novos ativos de 
geração e transmissão de energia elétrica. 
 
No caso específico das empresas do Grupo Eletrobras, que desempenham um expressivo 
papel na expansão do setor elétrico nacional, tem-se observado uma atuação 
predominantemente pautada em participações por intermédio de SPE, cuja quantidade 
vem crescendo de forma intensa nos últimos anos. Atualmente, o grupo possui 154 SPEs, 
sendo que no período de quatro anos (2011 a 2014) houve um crescimento de 69,71% no 
volume total investido nesse tipo de empreendimento em parceria com a iniciativa 
privada. 
 

Gráfico 1: Investimentos das SPEs, por segmento 
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 Fonte: Eletrobras 
 

Gráfico 2: Investimentos total em SPEs 
 

 
Fonte: Eletrobras 
 
Por outro lado, o modelo de gestão e governança desse tipo de parceria é novo e abrange 
certas peculiaridades, pouco conhecidas e avaliadas no setor público. Diversas 
dificuldades têm sido encontradas para a manutenção dos níveis almejados de 
rentabilidade nos empreendimentos, assim como para o cumprimento dos prazos dos 
projetos de geração e transmissão. Nesse sentido, os mecanismos de planejamento, gestão 
e controle utilizados pela estatal em relação aos empreendimentos estruturados sob a 
forma de SPE precisam ser capazes de contribuir para o alcance dos objetivos desse novo 
modelo de expansão, garantindo sua eficácia, eficiência e efetividade. 
 
O Sistema Eletrobras e a gestão das SPE 
 
O Sistema Eletrobras possui capacidade geradora de energia elétrica de cerca de 42.987 
MW, correspondentes a 34% do total de energia elétrica gerada no país. Além disso, conta 
com 50% das linhas de transmissão no território nacional. 
 
Na condição de holding, a Eletrobras controla grande parte dos sistemas de geração e 
transmissão de energia elétrica do Brasil, por intermédio de seis subsidiárias: Eletrobras 
Chesf, Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletrosul, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras CGTEE  
e Eletrobras Eletronuclear. Além de principal acionista dessas empresas, a Eletrobras, em 
nome do governo brasileiro, detém metade do capital de Itaipu Binacional. 
 
A Eletrobras holding é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, com ações 
negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), de Madri e de Nova York. O 
governo federal possui 54,46% das ações ordinárias da companhia e, por isso, tem o 
controle acionário. 
 
As subsidiárias da Eletrobras atuam de forma integrada, com políticas e diretrizes 
definidas pelo Conselho Superior do Sistema Eletrobras (Consise), formado pelos 
presidentes das empresas. De acordo com o §1º do art. 16 da Lei 3890-A/1961, que 
autorizou a União a constituir a Eletrobras, as subsidiárias deverão obedecer às normas 
administrativas, financeiras, técnicas e contábeis, tanto quanto possível uniformes, 
estabelecidas pela Eletrobras. 
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No tocante à gestão de seus empreendimentos sob a forma de SPE, verificamos que o 
Grupo adota um modelo de alocação dos ativos de expansão entre a holding e as 
subsidiárias, de forma que a Eletrobras Holding fica responsável pelas atividades 
estruturantes e pelos empreendimentos internacionais. 
 

Figura 1: Estruturação das SPEs 
 
 

 
  
   Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
 
Nesse diapasão, o Plano Diretor de Negócios e Gestão 2015 – 2019 definiu, no que se 
refere à gestão das parcerias público privadas, as seguintes estratégias: (i) o 
estabelecimento de diretrizes de governança para as SPE e outras participações 
acionárias; e (ii) a definição e implantação de um modelo de gestão unificada para as SPE. 
Segundo o Plano, as estratégias definidas objetivam aperfeiçoar as práticas de 
Governança Corporativa na gestão das SPE e outras participações acionárias, bem como 
proporcionar maior rentabilidade e competitividade nos negócios. 
 
A preocupação do Grupo com as estratégias de associação com o setor privado tem 
origem em dois fatores: o primeiro, a baixa rentabilidade dos empreendimentos, inferior 
à taxa de rentabilidade mínima para leilões de geração e transmissão; e o segundo, o 
resultado de fiscalizações pretéritas do Tribunal de Contas da União, da Controladoria 
Geral da União e da Auditoria Interna da Eletrobras, nas quais foi apontada, em uníssono, 
a falta de diretriz centralizada sobre os negócios envolvendo SPE e os consequentes riscos 
de tal deficiência. 
 
Ante a falta de uniformidade quanto aos padrões mínimos a serem perseguidos nos 
negócios, a holding instituiu um grupo de trabalho para o aprimoramento dos modelos de 
governança e gestão para as empresas Eletrobras que possuem SPE, denominado GT de 
SPE. 
 
Criado em 28/06/2013, por meio da resolução RES-DEE-447/2013, o Grupo de Trabalho 
constatou que o processo de acompanhamento não estruturado e a indefinição do papel 
da holding e das empresas Eletrobras dificultam o acesso, o compartilhamento e o 
monitoramento das informações, e colaboram para a não aplicação da metodologia na 
elaboração e análise financeira dos Planos de Negócio nas controladas, o que contribui 
para a obtenção de taxas de retorno (TIR) inferiores às planejadas. 
 
Após diagnóstico da situação, o trabalho culminou com a elaboração do “Manual das 
SPE”, publicado em 22/04/2015, que traz o mapeamento dos processos de gestão das 



23 

parcerias, desde a concepção dos empreendimentos até sua operação. O documento 
contém ainda diretrizes, normas gerais e modelos padrão de instrumentos vinculativos. 
 
Para o Grupo, os negócios sob a forma de SPE não se encontram restritos ao mercado 
nacional. Com as alterações da lei de Criação da Eletrobras (Lei nº 11.651/2008), o 
Estatuto social da empresa passou a permitir a promoção de investimentos no exterior, 
diretamente ou mediante a participação em outras sociedades. 
 
É parte da estratégia da Eletrobras continuar a explorar oportunidades em mercados 
internacionais de energia elétrica e identificar seletivamente oportunidades lucrativas 
nesses mercados no futuro, principalmente no que tange à integração dos sistemas de 
energia elétrica nas Américas. 
 
Devido à sua importância na economia mundial e, com isso, ao seu grande consumo de 
energia, o Brasil é um dos principais interessados no processo de integração energética 
sul-americana, visto que, apesar da sua grande disponibilidade de recursos energéticos, 
esta não basta para garantir a autossuficiência do País, tornando-o dependente do 
comércio, principalmente com seus vizinhos. Dois exemplos históricos que retratam essa 
situação são as construções da Usina Binacional de Itaipu e do Gasoduto Brasil Bolívia, 
que contaram com a participação ativa do Estado Brasileiro e foram marcos do processo 
de integração energética sul americana na segunda metade do século XX. 
 
O Plano Estratégico 2010-2020 indica, como balizamentos estabelecidos pela Direção 
Superior do Sistema Eletrobras, a atuação no mercado internacional “desde que atendam 
seus interesses empresariais e a uma criteriosa avaliação de riscos e oportunidades”, com 
enfoque nos negócios no continente americano, notadamente, na Argentina, Colômbia, 
nos Estados Unidos e no Peru. Posteriormente, a Eletrobras passou a enfocar também nos 
negócios na África, tendo em vista altas taxas de rentabilidade. 
 
Já o Plano de Negócios e Gestão 2014-2018 elencou como diretriz estratégica a expansão 
sustentável, que “objetiva preservar a liderança da Eletrobras no mercado nacional, 
priorizando a participação em projetos estruturantes no país, e também no exterior, 
estritamente pautada por critérios de seleção de empreendimentos segundo sua 
viabilidade técnica e econômico-financeira.”. O projeto de internacionalização tem como 
escopo, nos termos do Plano Diretor de Negócios e Gestão da Eletrobras – PDNG 2014-
2018, “Participar do desenvolvimento de projetos de G & T no exterior, que tenham taxas 
de remuneração superiores às obtidas no Brasil, aproveitando as competências em 
geração renovável, transmissão e integração de sistemas elétricos”. (Original sem grifo) 
 
No atual PDNG (2015-2019) há mais uma menção sobre o quesito rentabilidade: “A 
Eletrobras deve manter uma forte participação na expansão de G e T no mercado nacional, 
capturar oportunidades rentáveis no exterior e avançar na implementação de projetos 
piloto em novas tecnologias”. (Original sem grifo) 
 
Percebe-se, portanto, que a diretriz fundamental a ser perseguida pela Eletrobras nos 
empreendimentos no exterior é obter um retorno superior aos empreendimentos 
nacionais. 
 
Para administrar o negócio internacionalização, a holding conta com a Superintendência 
de Operações no Exterior – PE, unidade diretamente subordinada à Presidência da 
empresa, que, nos termos do Manual de Organização da Eletrobras, tem como finalidade 
“Superintender as atividades das empresas Eletrobras no exterior, bem como instruir os 
estudos de pré-viabilidade para a prospecção de novos negócios e na condução do 
processo de estruturação de negócios, de modo a organizar o monitoramento da 
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construção, implementação dos empreendimentos e posterior gestão de resultados da 
operação dos ativos da Eletrobras no exterior”. 
 
A Superintendência de Operações no Exterior – PE tem ainda como atribuição básica: 
“Executar o planejamento, acompanhamento e controle do orçamento dos contratos, das 
atividades em andamento no exterior, das necessidades de recursos, o planejamento da 
equipe de trabalho e outros suportes de gestão, e o acompanhamento e controle do 
orçamento e dos resultados das Sociedades de Propósito Específico criadas para a 
realização de estudos e empreendimentos no exterior com a participação da Eletrobras.” 
 
A fim de cumprir regras de que as concessões só podem ser outorgadas a empresas que 
mantêm um escritório de representação local, a Eletrobras implantou três escritórios no 
Exterior: Sucursal América Central, localizado na Nicarágua, responsável por negócios 
naquela região; Sucursal Andina, localizado no Peru, que abrange Venezuela, Colômbia, 
Peru, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa; e Sucursal Cone Sul, sediada no 
Uruguai, abrangendo os seguintes países: Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile.  
 
Resultados encontrados 
 
Considerando os projetos estratégicos preconizados no Plano Diretor de Negócios 2015–
2019, a presente auditoria teve como objetivo avaliar os instrumentos e mecanismos de 
planejamento, gestão e controle utilizados pela Eletrobras Holding para garantir o alcance 
dos objetivos e os resultados almejados com os empreendimentos de geração e 
transmissão estruturados sob a forma de SPE. Em outras palavras, verificar se o Grupo 
Eletrobras está caminhando para a gestão unificada das suas SPE. 
 
Com relação ao escopo de exame, baseamo-nos no conteúdo do Relatório de Auditoria 
da CGU nº 201318078 e em um recente trabalho de fiscalização realizado pelo TCU 
(Acórdão 2.322/2015-Plenário), que detectaram fragilidades nos mecanismos de controle 
da gestão das sociedades de propósito específico. Destaca-se que a CGU detectou falhas 
na holding, enquanto o TCU identificou fragilidades na subsidiária Furnas Centrais 
Elétricas. 
 
Como resultado dos trabalhos, foram identificados cerca de onze achados de auditoria 
que podem comprometer o processo de gestão unificada em desenvolvimento pelo 
Sistema Eletrobras. O quadro a seguir descreve as situações identificadas e as 
correspondentes recomendações para sua mitigação/eliminação. 
 

Quadro 3: Achados de Auditoria e Recomendações – Relatório de Auditoria nº 
201505919 

ACHADOS RECOMENDAÇÕES 

Insuficiência de mecanismos de controle 
interno para o processo de seleção de 
parceiros privados. 

Regular a forma pela qual o processo de seleção de parceiros 
para SPE deve ser conduzido, com a especificação de 
diretrizes e orientações gerais sobre: (i) responsabilidades e 
níveis de competência do processo; (ii) etapas a serem 
seguidas; documentos a serem apresentados pelos 
proponentes; (iii) indicadores atrelados aos critérios de 
seleção, contendo as faixas possíveis, a pontuação e os pesos 
a serem atribuídos aos diferentes critérios;, (iv) valores de 
referência;, (v) prazos a serem seguidos;, (vi) procedimentos 
a serem observados, formas de publicação de resultados; e, 
(vii) procedimentos a serem seguidos em casos excepcionais 
em que seja necessária maior agilidade e flexibilidade. 

 

Regular o processo de seleção de parceiros para SPE, de 
forma que sejam implantados os seguintes mecanismos de 
controle: (i);segregação de funções nas fases do processo, 
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ACHADOS RECOMENDAÇÕES 

tais como: o estabelecimento de critérios de seleção, 
verificação do atendimento aos critérios de participação, 
proposta de seleção final, escolha das proponentes e 
supervisão/gestão do desempenho; e (ii) elaboração de 
parâmetros mínimos que devem conter no Relatório de 
Seleção de Parceiros, contendo o detalhamento das notas 
atribuídas aos interessados para cada um dos critérios 
avaliados, bem como os motivos pelos quais determinado 
interessado recebeu ou não uma determinada pontuação.  

Fragilidades no processo de indicação de 
representantes das empresas Eletrobras 
para atuarem nas diretorias e conselhos de 
SPEs  

Aperfeiçoar a Política de Representantes das Empresas 
Eletrobras nas SPES, no sentido de se: (i) Parametrizar os 
critérios de qualificação dos representantes das SPEs, de 
forma a atribuir faixa de pontuações e pesos; (ii) Aperfeiçoar 
as diretrizes para avaliação de dirigentes, no sentido de que 
os critérios de avaliação sejam devidamente parametrizados; 
(iii) Orientar as subsidiárias para que seja elaborado um 
Plano de Capacitação dos representantes das empresas 
Eletrobras nas SPE e (iv) Implementar política de 
consequências para os representantes das empresas 
Eletrobras em SPE. 

Ausência de diretrizes sobre a contratação 
de bens e serviços no âmbito das SPE, bem 
como de modelo padrão de Regimento dos 
Conselhos de Administração e Fiscal e de 
Código de Ética para serem utilizados 
como referência pelas SPE 

Elaborar diretrizes para a contratação de bens e serviços no 
âmbito das SPEs. 

 

Elaborar modelo de Regimento Interno dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e de Código de Conduta. 

Insuficiência de regulamentação e controle 
sobre os casos de sociedades que possuam 
parceiros na condição de sócio-fornecedor. 

Inserir no Manual de SPE a obrigatoriedade de adoção de 
medidas de identificação e mitigação de riscos nos contratos 
mais relevantes de fornecimento de bens e serviços com 
empresas que também atuem ou tenham atuado como 
parceiras em SPE, incluindo medidas como a promoção de 
fiscalizações e auditorias, o exame do valor dos contratos e 
sua compatibilidade com os preços de mercado, e a 
regularidade da execução físico-financeira. 

Ausência de metodologia para seleção e 
priorização de projetos. 

Desenvolver metodologia para seleção e priorização de 
projetos de interesse do grupo Eletrobras. 

Ausência de normas consolidadas 
formalmente instituídas sobre tratamento 
de riscos ambientais e falhas nos processos 
de revisão dos Planos de Negócios dos 
empreendimentos internacionais. 

Elaborar e implementar políticas ou normas internas sobre a 
avaliação e mitigação dos riscos ambientais aos quais os 
empreendimentos de geração e transmissão ficam sujeitos. 

 

Avaliar a oportunidade, a conveniência e a viabilidade de 
estabelecer nos acordos de acionistas dos empreendimentos 
já existentes dos quais participe, a previsão de que os planos 
de negócio das SPE sejam revisados em bases periódicas. 

Insuficiência dos sistemas informatizados 
para acompanhamento das SPE. 

Recomendação 1: Desenvolver sistemas informatizados 
relacionados ao processo de acompanhamento e controle do 
desempenho das sociedades de propósito específico do 
Sistema Eletrobras, contemplando os seguintes aspectos: (i) 
Descrição das etapas, atividades, responsáveis e recursos a 
serem utilizados (cronograma detalhado); (ii) 
preenchimento automático de dados, (iii) interação com 
outros sistemas de informação corporativos; (iv) 
ferramentas de supervisão; (v) relatórios de informações; 
(vi) análises de cenários; (vii) projeções de fluxo de caixa, 
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ACHADOS RECOMENDAÇÕES 

rentabilidade e de avaliação estratégica da carteira de 
projetos do Sistema Eletrobras. 

Ausência de procedimentos padronizados 
de autoavaliação dos empreendimentos 
geridos sob a forma de SPE. 

Estabelecer procedimentos de autoavaliação das SPE, de 
forma que: (i) cada tarefa/processo seja avaliado conforme 
seu grau de efetividade (percentual de conclusão); (ii) em 
cada tarefa/processo seja atribuída uma ponderação (peso) 
conforme sua essencialidade no projeto; e (iii) o resultado 
da avaliação promova a criação de um conjunto de medidas 
visando a melhoria da Governança Corporativa na empresa 
(feedback). 

Restrição de acesso a informações das 
SPEs de pequeno porte. Ausência de 
previsão de acesso a papéis de trabalho 
pelos órgãos de auditoria interna. 

Alterar o Manual de SPEs de modo a abster-se de 
condicionar o livre acesso de informações previstas na 
cláusula de Princípios e Controle de Negócios ao tamanho 
da SPE 

 

Alterar o Manual de SPES de modo a garantir o livre acesso 
dos órgãos de auditoria interna dos sócios aos papéis de 
trabalho produzidos pelas auditorias realizadas no âmbito 
das SPE, e o direito de análise das auditorias realizadas. 

Não previsão de aderência aos requisitos 
de governança preconizados pela Bovespa 
(Novo Mercado). 

Prever em suas diretrizes, quando for o caso, a aderência aos 
requisitos de governança preconizados pela Bovespa (Novo 
Mercado) 

Ausência de transparência na divulgação 
de informações referentes à participação 
da Eletrobras em Sociedade de Propósito 
Específico. 

Promover a divulgação, em seu sítio eletrônico, das 
informações em que sejam passíveis de publicação e que 
sejam úteis à coletividade, referentes à participação da 
Eletrobras em SPE, responsáveis por empreendimentos no 
Brasil e no exterior. 

Fonte: Relatório de Auditoria nº 201505919 
 
 
 
 
  
##/Fato## 

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 SEGURIDADE SOCIAL                              

3.1.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                       

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de rito formal e de critérios objetivos e adequados para Eletrobras 
indicar seus representantes nos conselhos deliberativo e fiscal da Fundação 
Eletrobras de Seguridade Social - Eletros.   
 
Fato 

 
Os artigos 11 e 15 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, determinam a 
composição paritária entre representantes dos participantes e dos patrocinadores no 
Conselho Deliberativo e Fiscal das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - 
EFPC. A indicação desses representantes pela patrocinadora deve ocorrer por meio de 
critérios objetivos e adequados de forma que se possa garantir, por meio de um processo 
transparente, que as pessoas escolhidas tenham as capacidades necessárias ao cargo de 
conselheiro bem como observem as exigências do parágrafo 3º do artigo 35 da Lei 
Complementar 109, de 29 de maio de 2001. 
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O Eletros é patrocinado por uma patrocinadora instituidora (Eletrobras) e duas 
patrocinadoras estatutárias (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL e Operador 
Nacional do Sistema Elétrico – ONS).  Os conselhos deliberativos e fiscal do Eletros são 
compostos por 6 e 4 membros, respectivamente, escolhidos conforme disposto na tabela 
abaixo.  
 

Quadro 4  – Estrutura dos conselhos estatutário do Eletros 

Órgão 
estatutário 

Quantidade de 
membros 

Composição Presidente Mandato 
Possibilidade 

de 
recondução 

Conselho 
Deliberativo 

6 membros, sendo 
5 participantes e 
assistidos com 
cinco anos de 
filiação ao Eletros 
e no pleno gozo 
dos direitos 
estatutários. 

- 3 membros 
indicados pelas 
patrocinadoras; 
sendo que 1 
membro poderá 
ser não 
participante ou 
assistido e 2 
devem ser 
participantes e 
assistidos. 
-1 membro eleito 
pelos 
participantes. 
-1 membro eleito 
pelos assistidos. 
-1 membro eleito 
pelos 
participantes e 
assistidos.  
 

Sempre escolhido 
dentre os 
membros 
indicados pela 
patrocinadora 
que tenham a 
condição de 
participante ou 
assistido. 

4 anos Sim 

Conselho 
Fiscal 

4 membros, todos 
participantes ou 
assistidos com 
cinco anos de 
filiação ao Eletros 
e no pleno gozo 
dos direitos 
estatutários. 

- 2 indicados 
pelas 
patrocinadoras;  
-1 membro eleito 
pelos 
participantes.  
-1 membro eleito 
pelos assistidos.  
 

Sempre escolhido 
dentre os 
membros 
indicados pelos 
participantes e/ou 
assistidos. 

4 anos Não 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria. 
 
Procurou-se verificar a existência de rito formal para a indicação dos representantes da 
patrocinadora junto aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da EFPC, com as atribuições e 
competências necessárias. Buscou-se, ainda, observar a existência de critérios e requisitos 
previamente definidos pela patrocinadora para indicar seus representantes. 
 
A Eletrobras, ao ser questionada, por meio da SA 20160590/01, sobre a existência de rito 
formal com as competências e atribuições dos atores envolvidos para o processo de 
indicação dos representantes da patrocinadora junto ao Conselho Deliberativo e Fiscal da 
EFPC e sobre os critérios e/ou requisitos previa e formalmente definidos pela 
patrocinadora para indicação de seus representantes na EFPC, encaminhou relatório da 
diretoria executiva DA – 005/2016 no qual indica-se membro titular para o conselho 
deliberativo do Eletros. Os registros da ata da resolução RES-020/2016 encaminhada 
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demonstram que não há utilização de critérios prévios, transparentes e objetivos para a 
indicação dos representantes da Eletrobras.  
 
A equipe de auditoria ainda evidenciou que não há normativo que delegue à diretoria-
executiva a competência para indicação e aprovação dos representantes da patrocinadora 
junto ao Eletros. Ressalta-se que o Conselho de Administração não tem participação na 
escolha desses representantes, apesar de ser a instância máxima decisória com 
responsabilidade pela fixação de diretrizes fundamentais da administração, bem como o 
controle superior da Eletrobras pela fiscalização da observância das diretrizes por ele 
fixadas, conforme exposto no artigo 22 do estatuto social da Eletrobras.  
 
Na solicitação de auditoria nº 201600590/06, solicitou-se que a Eletrobras descrevesse o 
processo (rito, critérios para indicação com competência dos atores envolvidos, nome dos 
atores envolvidos) de escolha dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal da EFPC 
no mandato vigente e encaminhasse evidência sobre o processo de escolha, porém a 
equipe de auditoria não obteve resposta.  
 
Diante das evidências, o controle interno conclui pela ausência de rito formal com 
critérios prévios, objetivos e adequados para a indicação dos seus representantes nos 
Conselhos Deliberativos e Fiscal do Eletros. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de formalização do rito de indicação; falta de definição de responsabilidades; 
disfunções estruturais na governança corporativa; inexistência de critérios objetivos e 
prévios para indicação dos representantes e falhas na transparência ativa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Uma vez que não houve manifestação da unidade examinada, a análise do controle interno 
está inserida no campo "Fato”.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir normativo interno que determine rito formal, com definição 
de responsabilidades e critérios objetivo, adequados e transparentes para a indicação dos 
representantes (efetivos e suplentes) da Eletrobras nos Conselhos Fiscal e Deliberativo 
do Eletros. 
 
 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de ações de fiscalização e supervisão junto ao Eletros realizadas por área 
regimentalmente competente e pautadas por planejamento prévio baseado em 
avaliação de riscos.  
 
Fato 

 
As patrocinadoras das entidades fechadas de previdência complementar têm 
responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades de suas 
respectivas entidades patrocinadas, devendo encaminhar os resultados da fiscalização ao 
órgão regulador competente, de acordo com o artigo 25 da Lei Complementar nº 108, de 
29 de maio de 2001. 
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O procedimento de auditoria verificou se a patrocinadora desenvolve ações de 
fiscalização e supervisão sistemáticas, pautando-se em planejamento prévio elaborado a 
partir de avaliação de riscos. Para tanto, a equipe buscou informações sobre normativos 
interno ou manuais que orientassem a realização das atividades de fiscalização e 
supervisão com identificação de área regimentalmente competente e eventual 
planejamento prévio para realização dessas atividades e seus critérios. O objetivo da 
equipe de auditoria é avaliar a execução dessas atividades de fiscalização e supervisão, 
comparando as ações planejadas com aquelas realizadas, bem como se foram executados 
procedimentos específicos para os riscos envolvidos e os encaminhamentos dos 
resultados obtidos ao Conselho de Administração da Patrocinadora, para ciência e 
eventual deliberação, à EFPC, para adoção de providências e à PREVIC, conforme 
legislação. 
 
Por meio da SA 201600590/01, solicitou-se à Eletrobras o envio de cópia de normativos 
ou manuais que orientem a realização das atividades de fiscalização e supervisão da 
patrocinadora em relação à EFPC, bem como que apresentassem o planejamento prévio 
das ações de fiscalização e supervisão para os próximos dois exercícios, com os critérios 
utilizados para o planejamento da Unidade e cópias de comunicações internas que dão 
ciência dos resultados das ações de fiscalização e supervisão ao Conselho de 
Administração de Patrocinadora, à EFPC e à PREVIC.  
 
A Eletrobras, em resposta a mencionada solicitação de auditoria, respondeu que 
“Anualmente o Departamento de Gestão de Pessoas participa como gestor dos benefícios 
pós emprego para subsidiar a contabilização do passivo atuarial para o Balanço da 
Eletrobras. A atividade que tem como parceira a Contabilidade da Eletrobras tem início 
em junho. Durante este trabalho são realizadas atividades de fiscalização, onde são 
solicitadas uma série de informações, tais como Demonstrativo atuarial, Balancete, 
Estudos de aderência das hipóteses, ativos justos, além das bases cadastrais dos 
empregados da Eletrobras que são participantes dos planos de benefícios administrados 
pela Eletros. É feito um confronto nessas bases de dados entre as informações cadastrais 
da Eletros e as disponíveis no Departamento de Gestão de Pessoas da Eletrobras. Caso 
haja divergências, a Eletros é comunicada via e-mail e solicitado para que sejam 
alteradas as informações em seu sistema, no caso de comprovarem por meio de 
documentação que de fato ocorreu a inconsistência. O Departamento de Gestão de 
Pessoas da Eletrobras entendeu a necessidade de aumentar sua participação no 
acompanhamento da Fundação Eletros e atualmente está estruturando um 
macroprocesso de fiscalização e acompanhamento desta, investindo em treinamento 
específico sobre previdência complementar para seus técnicos e participando de 
benchmarking com outras empresas que patrocinam planos de benefícios pós-emprego 
”.  
 
As alegações apresentadas pela Eletrobras não demonstram a existência de ações de 
fiscalização e supervisão realizadas por área regimentalmente competente e pautadas por 
planejamento prévio baseado em avaliação de riscos. Os esclarecimentos apresentados 
pela estatal se referem a uma verificação de dados entre o seu Departamento de Gestão 
de Pessoas e a entidade Eletros. Não há menção sobre ações de fiscalização e supervisão 
realizadas.    
 
Diante das evidência e alegações, o controle interno conclui que a Eletrobras não tem área 
regimentalmente competente para, de forma sistemática, fiscalizar e supervisionar o 
Eletros e, dessa forma, não desenvolve ações de fiscalização e supervisão nesse fundo 
que sejam norteadas por planejamento prévio baseado em avaliação de riscos. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de estrutura na Eletrobras para que possa sistematicamente fiscalizar e 
supervisionar os processos relativos à atividade de previdência complementar. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Uma vez que não houve manifestação da unidade examinada, a análise do controle interno 
está inserida no campo "Fato”.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir área regimentalmente competente para fiscalizar e 
supervisionar de forma sistemática os processos relativos à atividade de previdência 
complementar, bem como instituir normativo interno que oriente as ações de fiscalização 
e supervisão da Eletrobras sobre o Eletros. 
 
 
3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de processo de acompanhamento das ações corretivas demandadas ao 
Eletros em virtude de fiscalizações próprias e de ações dos demais órgãos de 
supervisão e/ou controle.  
 
Fato 

 
Procurou-se verificar o acompanhamento feito pela Eletrobras das ações corretivas 
demandas ao Eletros decorrentes de ações de fiscalização da patrocinadora e dos demais 
órgãos de supervisão e controle.  
 
A Eletrobras, em resposta à solicitação para descrever a estrutura de acompanhamento 
das ações corretivas demandadas pela própria patrocinadora e pelos órgãos de supervisão 
e controle na SA 201600590/01, respondeu que: 
 
“Anualmente o Departamento de Gestão de Pessoas participa como gestor dos benefícios 
pós emprego para subsidiar a contabilização do passivo atuarial para o Balanço da 
Eletrobras. A atividade que tem como parceira a Contabilidade da Eletrobras tem início 
em junho. Durante este trabalho são realizadas atividades de fiscalização, onde são 
solicitadas uma série de informações, tais como Demonstrativo atuarial, Balancete, 
Estudos de aderência das hipóteses, ativos justos, além das bases cadastrais dos 
empregados da Eletrobras que são participantes dos planos de benefícios administrados 
pela Eletros. É feito um confronto nessas bases de dados entre as informações cadastrais 
da Eletros e as disponíveis no Departamento de Gestão de Pessoas da Eletrobras. Caso 
haja divergências, a Eletros é comunicada via e-mail e solicitado para que sejam 
alteradas as informações em seu sistema, no caso de comprovarem por meio de 
documentação que de fato ocorreu a inconsistência. O Departamento de Gestão de 
Pessoas da Eletrobras entendeu a necessidade de aumentar sua participação no 
acompanhamento da Fundação Eletros e atualmente está estruturando um 
macroprocesso de fiscalização e acompanhamento desta, investindo em treinamento 
específico sobre previdência complementar para seus técnicos e participando de 
benchmarking com outras empresas que patrocinam planos de benefícios pós-emprego 
”.  
 
As alegações apresentadas pela Eletrobras não demonstram a existência de processo de 
acompanhamento das ações corretivas demandadas internamente ou por órgãos externos. 
Os esclarecimentos apresentados pela Eletrobras se referem a uma verificação de dados 
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entre o Departamento de Gestão de Pessoas da estatal com a entidade Eletros. Nessa 
análise não há verificação das ações corretivas demandadas internamente ou por órgãos 
internos.   
 
Dessa forma, o controle interno conclui pela ausência de acompanhamento das ações 
corretivas demandadas ao Eletros em virtude de fiscalizações próprias e de ações dos 
demais órgãos de supervisão e/ou controle. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de estrutura na Eletrobras para sistematicamente fiscalizar e supervisionar os 
processos relativos à atividade de previdência complementar. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Uma vez que não houve manifestação da unidade examinada, a análise do controle 
interno está inserida no campo "Fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir estrutura formal para acompanhamento e consolidação das 
ações demandadas ao Eletros decorrentes de ações de fiscalização e supervisão da 
Eletrobras e dos órgãos externos de fiscalização e controle. 
 
 
3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas no mapeamento de riscos realizado pela Eletrobras no que concerne ao 
processo de apuração e repasse das contribuições próprias e daquelas devidas 
pelos participantes. 
 
Fato 

 
Trata-se de procedimento para verificar a avaliação de riscos associados ao 
macroprocesso de apuração e repasse das contribuições patronais da Eletrobras e devidas 
pelos participantes da Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros). 
 
 A Unidade auditada, ao ser solicitada na SA 201600590/02, encaminhou matriz de 
objetivos de controle, relatório de gestão de riscos para fundos de pensão, política de 
gestão de riscos e diversos formulários de liberação de controles para teste.  A planilha 
Matriz de Objetivos de Controle, encaminhada como evidência à solicitação de auditoria 
mencionada, tem mapeamento do processo de elaboração de laudo atuarial para o 
benefício pós-emprego, com níveis de autoridade e de responsabilidade e segregação de 
funções, contudo, esses controles não estão normatizados internamente. 
 
 Essa matriz contém definição das atividades de controle para mitigar os riscos 
identificados e os mecanismos para acompanhamento, no entanto, não contém 
diagnóstico, mensuração e classificação dos riscos envolvidos. Nesse processo de 
avaliação de riscos, não foram analisados e mensurados riscos potenciais de corrupção e 
fraudes, nem foi observada uma estratégia definida para assegurar que as mudanças 
significativas nas regras relacionadas à previdência complementar sejam avaliadas quanto 
aos riscos e incorporadas à gestão de riscos. A narrativa do processo PRC1 – Elaboração 
de Laudo Atuarial externa que a responsabilidade do gestor de benefício é apenas “de 
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analisar e acompanhar, para fins de elaboração do laudo atuarial, as informações 
referentes aos benefícios pós-emprego, de modo a garantir que os dados previdenciários 
sejam corretamente contabilizados e sirvam de insumo para as tomadas de decisão da 
Eletrobras junto às suas Fundações Previdenciárias”. 
 
O relatório de evento de risco encaminhado pela Eletrobras reconhece outras falhas na 
avaliação de riscos referente ao fundo de pensão. No relatório, são externadas 
preocupações relativas à necessidade de instituir controles mínimos que mitiguem o risco 
de que sejam necessários aportes imprevistos de capital pela patrocinadora junto ao 
Eletros para cobertura de déficit. Abaixo, segue manifestação da unidade referente ao 
tema: “Independentemente da situação a ser verificada quando da realização dos testes 
da Administração e do auditor externo, bem como do encaminhamento das ações de 
remediação referente aos gaps de ciclos passados, evidenciamos que o processo SOX 
PRC1, por si só, aborda parcialmente a questão, apenas pelo lado da preocupação com 
uma “contabilização adequada”, aprovação de laudo atuarial acerca das variações de 
cálculo das obrigações, que são preocupações pertinentes, porém não esgotam o tema. 
Observando o evento de risco pelo prisma estratégico, à gestão de riscos interessa obter 
a percepção de que a Administração também mantém controles eficazes para mitigar a 
necessidade de aportes imprevistos de capital da Patrocinadora nos fundos de 
previdência privada para cobertura de déficit técnico”. 
 
 Diante do exposto, o controle interno conclui que a Eletrobras apresenta falhas na 
avaliação de riscos relativa ao processo de apuração e repasse das contribuições próprias 
e daquelas devidas pelos participantes. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Deficiência no planejamento da unidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Uma vez que não houve manifestação da unidade examinada, a análise do controle 
interno está inserida no campo "Fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: A Eletrobras deve incluir, em seu mapeamento de riscos, a avaliação 
dos riscos relativos à atividade de previdência complementar. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
 
Certificado: 201600590 
Unidade(s) Auditada(s): CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 
Município (UF): Rio de Janeiro (RJ) 
Exercício: 2015 
 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 
31/12/2015 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 
 
 
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 
a gestão da unidade auditada. 
 
 
3. Considerando as análises realizadas, foram registradas as seguintes 
constatações sem impacto na gestão: 
- Ausência de rito formal e de critérios objetivos e adequados para Eletrobras indicar seus 
representantes nos conselhos deliberativo e fiscal da Fundação Eletrobras de Seguridade 
Social - Eletros. (item 3.1.1.1) 
 
- Ausência de ações de fiscalização e supervisão junto ao Eletros realizadas por área 
regimentalmente competente e pautadas por planejamento prévio baseado em avaliação 
de riscos. (item 3.1.1.2) 
 
- Ausência de processo de acompanhamento das ações corretivas demandadas ao Eletros 
em virtude de fiscalizações próprias e de ações dos demais órgãos de supervisão e/ou 
controle. (item 3.1.1.3) 
 
- Falhas no mapeamento de riscos realizado pela Eletrobras no que concerne ao processo 
de apuração e repasse das contribuições próprias e daquelas devidas pelos participantes. 
(3.1.1.4) 
 
 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 
 
5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 
Rio de Janeiro (RJ), 29 de agosto de 2016. 
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Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201600590 
Unidade Auditada: Centrais Elétricas Brasileiras S/A 
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 
Município/UF: Rio de Janeiro (RJ) 
Exercício: 2015 
Autoridade Supervisora: Ministro Fernando Coelho Filho 

 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 
exercício de 2015, da Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), expresso a seguinte 
opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 
formulados pela equipe de auditoria. 

2. Quanto ao avanço mais significativo da gestão avaliada, merece destaque 
a existência de política institucional no que se refere aos controles sobre a gestão de 
patrocínios e da elaboração do Manual das Sociedades de Propósito Específico - SPE, 
publicado em 22/04/2015, que traz o mapeamento dos processos de gestão das parcerias, 
desde a concepção dos empreendimentos até sua operação. O documento contém, ainda, 
diretrizes, normas gerais e modelos padrão de instrumentos vinculativos.  

3. A seguir são listados fatos que, no entendimento do órgão de controle 
interno, embora não tenham gerado impactos diretos na execução da política pública a 
cargo da unidade, são situações que podem aumentar os riscos à gestão da unidade. 

3.1. Apesar da existência do Manual de SPEs, os exames aplicados na Unidade 
Jurisdicionada evidenciaram que a gestão unificada das SPEs na Eletrobras necessita 
ainda de melhorias. Foram identificadas fragilidades nos seguintes aspectos: (i) 
seleção de parceiros privados e escolha de representantes das empresas Eletrobras 
para atuarem nas diretorias e conselhos de SPEs; (ii) tratamento dos riscos ambientais 
decorrentes da implantação dos projetos; (iii) contratação de bens e serviços no 
âmbito das SPE; (iv) padronização de modelos de Regimento dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e de Código de Ética para serem utilizados como referência 
pelas SPE; (v) metodologia para seleção e priorização de projetos; (vi) 
procedimentos para autoavaliação dos empreendimentos; (vii) funcionamento dos 
sistemas informatizados; (viii) procedimentos de revisão dos Planos de Negócios; 
(ix) franqueamento de acesso a informações das SPEs de pequeno porte, e de acesso 
a papéis de trabalho pelos órgãos de auditoria interna; (x) aderência aos requisitos de 
governança preconizados pela Bovespa (Novo Mercado); e (xi) divulgação de 

Parecer de Dirigente do 
Controle Interno 
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informações referentes à participação da Eletrobras em Sociedade de Propósito 
Específico. 

3.2. Quanto à avaliação das atividades desempenhadas pela Eletrobras, na 
qualidade de patrocinadora da Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros) - 
Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), evidenciaram-se: (i) 
ausência de rito formal e de critérios objetivos e adequados para Eletrobras indicar 
seus representantes nos conselhos deliberativo e fiscal da Fundação Eletrobras de 
Seguridade Social; (ii) ausência de ações de fiscalização e supervisão junto ao Eletros 
pelas áreas regimentalmente competentes e as quais deveriam ser pautadas por 
planejamento prévio baseado em avaliação de riscos; (iii) ausência de processo de 
acompanhamento das ações corretivas demandadas ao Eletros em virtude de 
fiscalizações próprias e de ações dos demais órgãos de supervisão e/ou controle; e 
(iv) falhas no mapeamento de riscos realizado pela Eletrobras no que concerne ao 
processo de apuração e repasse das contribuições próprias e daquelas devidas pelos 
participantes. 

4. As principais causas estruturantes das situações evidenciadas estão assim 
relacionadas:  

4.1. Quanto à gestão das Sociedades de Propósito Específicos: (i) aderência 
parcial às práticas de Governança Corporativa; (ii) ausência de regulação e controle 
sobre as sociedades de propósito específico constituídas em que haja parceiros na 
condição de sócio-fornecedor; (iii) ausência de definição de metodologia para 
priorização de projetos decorrente da incipiência do processo de gestão unificada das 
SPEs; (iv) tratamento inadequado dado aos riscos ambientais, que restringe-se à 
verificação da observância à legislação ambiental; (v) não consideração do impacto 
das paralisações dos empreendimentos internacionais na rentabilidade estimada; (vi) 
concepção dos sistemas de informação como repositório de dados, sem o 
desenvolvimento de atributos capazes de fazê-los funcionar como uma ferramenta de 
apoio à decisão; (vii) procedimentos de controle na construção e operação dos 
empreendimentos não levam em conta aspectos concernentes a autoavaliação; (viii) 
ausência de critérios para classificação das SPE com pequeno, médio e grande porte; 
(ix) entendimento equivocado de que o acesso dos sócios aos papéis de trabalho não 
compreende os órgãos de auditoria interna; (x) não consideração das Regras de 
Governança da BOVESPA (Novo Mercado) ao estabelecer em suas diretrizes as 
cláusulas essenciais dos acordos de acionistas; e (xi) ausência de divulgação no sítio 
eletrônico da Eletrobras de informações referentes às Sociedades de Propósitos 
Específicos. 

4.2. No que concerne às atividades desempenhadas pela Eletrobras no Eletros: 
(i) ausência de formalização do rito de indicação, falta de definição de 
responsabilidades, disfunções estruturais na governança corporativa, inexistência de 
critérios objetivos e prévios para indicação dos representantes e falhas na 
transparência ativa; (ii) ausência de estrutura na Eletrobras para que possa 
sistematicamente fiscalizar e supervisionar os processos relativos à atividade de 
previdência complementar; e (iii) deficiência no planejamento da unidade. 

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, foi observada a 
existência de 15 recomendações não atendidas pela Unidade Jurisdicionada, porém 
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somente uma encontra-se dentro do seu prazo de atendimento. As demais foram 
prorrogadas, reiteradas pelo não atendimento e/ou analisadas. Quanto à rotina de 
acompanhamento da implementação das recomendações emanadas pela CGU, observou-
se que se encontra regulada no Manual de Organização da Empresa, com a criação de um 
setor específico para esta atividade, o Departamento de Gestão de Atendimento aos 
Órgãos de Controle - CAO, subordinado à Superintendência de Auditoria Interna - CA. 

6. Com base no disposto no artigo 14 da Resolução TCU n.º 234/2010 e no 
artigo 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU n.º 147/2015, este Ministério e o Tribunal de 
Contas da União – TCU acordaram que, em virtude do ajuste no escopo da Auditoria 
Anual de Contas da Eletrobras relativa ao exercício de 2015, a avaliação dos controles 
internos administrativos da unidade não seria objeto de exame. 

7. No que tange à implementação de práticas administrativas, não foram 
identificadas práticas que impactaram positivamente a gestão da Unidade em suas 
operações no exercício de 2015. Quanto à Gestão de Pessoas, não foi identificado 
pagamento, em 2015, de participação nos Lucros e Resultados – PLR para Diretoria e 
Conselho de Administração. Em anos anteriores, o pagamento foi realizado baseando-se 
em diretrizes pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - 
DEST, ou seja, não há normativos internos sobre a distribuição de PLR para dirigentes. 
Além disso, a Empresa não utiliza o sistema CGU-PAD e não há definição de qual área 
será responsável pela utilização do sistema. Em virtude de não possuir unidade 
correcional especifica, são o Departamento de Gestão de Pessoas e a Ouvidoria Geral as 
áreas responsáveis por receber denúncias sobre empregados. Em situações disciplinares, 
são instauradas comissões, cujo parecer é submetido à apreciação da Diretoria Executiva. 

8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 
Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso 
VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com 
vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 01 de setembro de 2016. 

 
 


